
 

Informació permís B: 

Automóviles cuya masa máxima autorizada no exceda de 3.500 kg que estén diseñados y 

construidos para el transporte de no más de ocho pasajeros además del 

conductor. Dichos automóviles podrán llevar enganchado un remolque cuya masa máxima 

autorizada no exceda de 750 kg. 

Conjuntos de vehículos acoplados compuestos por un vehículo tractor de los que autoriza a 

conducir el permiso de la clase B y un remolque cuya masa máxima autorizada exceda de 750 

kg, siempre que la masa máxima autorizada del conjunto no exceda de 3.500 kg, sin 

perjuicio de las disposiciones que las normas de aprobación de tipo establezcan para estos 

vehículos. 

Triciclos y cuatriciclos de motor. La edad mínima para obtenerlo será de dieciocho años 

cumplidos. No obstante, hasta los veintiún años cumplidos no autorizará a conducir triciclos de 

motor cuya potencia máxima exceda de 15 kW. 

-. S’ha de superar un examen Teòric i un Pràctic. 

-. L’examen teòric consta de 30 minuts  per fer 30 preguntes, sense superar  3 errades. 

-. L’examen pràctic consisteix en circular durant uns 25 minuts per Granollers o Girona, on esculleixi. 

-. Quan demani per fer l’examen teòric, aportarà la documentació necessària 10 dies abans del examen. 

-. L’examen de teòrica i les classes per ordinador, es poden demanar en Castellà, Català, Inglés, francès, Alemany, 

Gallec i Euskera. 

-. Per traslladar-se a l’examen teòric o pràctic serà acompanyat des de l’autoescola pel seu professor habitual. 

-. Per fer el curs teòric, poden assistir a qualsevol de les sucursals de l’Autoescola Gimeno o del Grup empresarial al 

que pertany l’autoescola. Lloc:     Horari: 

-. Existeixen diferents maneres d’aprendre la teòrica, curs amb Professor i Ordinador (+TEST ON LINE) i Intensiu 

AMB PROFESSOR de 4 dies de duració i 2 hores diàries.  

Proper curs:        Horari:    Lloc: 

-. Se li entrega un manual de teòrica com material d’estudi i consulta, si el desitja, gratuïtament, se li oferirà l’accés a  

medis tecnològics per utilitzar el nostre mètode informàtic. www.autoescuelagimeno.com 

 -. Es pot escollir professor o vehicle que més li agradi per fer les pràctiques, que tingui assignat a la sucursal. 

-. El vehicle per fer les pràctiques seran turismes de carrosseria tancada, dos portes en cada lateral, quatre rodes, 

longitud mínima de 3,50 metres i una massa màxima autoritzada no superior a 3500 kg. Tindran reposacaps en els 

seients davanters i posteriors. Caixa de canvis manual. 


